
Posudek na bakalářskou práci p. Filipa Sýkory  

„Role zemědělství v procesu integrace Španělska do ES“ 

 

 

Předložená bakalářská práce p. Filipa Sýkory se zabývá v českém prostředí dosud jěště 

nepříliš studovaným tématem integrace Španělska do Evropských společenství, a to prismatem 

jednoho z nejdůležitějších iberských ekonomických (a sociálních) odvětví.  

Práce je logicky rozdělena do tří základních částí, ve kterých autor analyzuje postupně 

očekávání vstupu Španělska, problematické otázky především v kontextu jednání a konečně 

dopady vstupu. 

Obzvláště zajímavá je např. analýza změdělské problematiky zjm. z pohledu členských 

zemí, ať už konkurujících (zjm.Francie a Itálie), nebo spíše odběratelských  (Německá spolková 

republika). Taktéž je zajímavé, jak autor téma rozšířil o další podobné či související problémy, 

jako je rybolov nebo španělská imigrace. 

Celkově se jeví práce jako dostatečně ucelená, vykazuje značnou snahu pojmout všechny 

možné problematické roviny dané tématiky. Možná by se dala vytknout určitá nevyváženost, a to 

co se týče výběru literatury, nicméně zaprvé není zcela jasné, zda by bylo možné najít v jiných 

jazycích další relevatní informace k dané problematice, a zadruhé literatura je pro bakalářskou 

práci již tak poměrně hojná a rozhodně kvalitní. 

   

Poznámkový aparát je dostatečný a literatura je správně použitá. 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě. 

  

Navrhuji ohodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 12.6.2012 

Doc. Michel Perottino, PhD.  



Příloha 
Posudek na bakalářskou práci p. Filipa Sýkory  
„Role zemědělství v procesu integrace Španělska do ES“ 
 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X      
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 – 2  
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1  
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1  
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh  
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1  

3.7 Grafická úprava  1-2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

 


